G P S - D O S A E VI
Stella Care skyddar personer med demenssjukdom från att gå vilse. Vi erbjuder ett
lokaliseringssystem och GPS-enheter i världsklass. Det ger personer med demenssjukdom
frihet och skapar trygghet för anhöriga och vårdare.
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Tack för att du har valt Care Tracker-systemet från Stella Care.
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Vi gör vårt bästa för att du ska vara nöjd med vår produkt och för att ge dig optimal frihet.
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VI PÅ STELLA CARE KÄMPAR FÖR ...

MORSØ

att inga personer med demens ska försvinna spårlöst.
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SKIVE

Alla ska vara trygga – både personerna med demens, de anhöriga och vårdpersonalen.
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Därför vill vi vara bäst på att utveckla enheter som kan lokalisera personer med demens.
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att den demensdrabbade snabbt känner att produkten är en naturlig del av vardagen.
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Det är viktigt för oss att du alltid känner dig trygg. Därför kan du ringa till oss dygnet runt.
Du kan alltid kontakta oss på: info@stellacare.dk eller +45 42 42 90 60.
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Vår lösning är enkel att använda och tilltalande att bära för personen med demens. Detta gör
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EVI – LITEN, ELEGANT OCH
FULL AV FUNKTIONER

Om enheten är strömlös kommer den automatiskt att slås på när den har
suttit på laddning i 10 minuter.

Med Evi GPS-dosan får du en liten men mycket exakt GPS-enhet. Evi
är fullmatad med funktioner, mäter bara 6,1 x 4,4 x 1,6 cm och väger
35 gram.Det finns två larmtryck på enheten, vilket gör det möjligt att
ringa till två olika nummer från enheten.

Du kan se att enheten är påslagen genom att alla lysdioder blinkar en gång,
därefter startar enheten upp inom 20 sekunder.

PRODUKTENS EGENSKAPER
Tid mellan nya positioner under aktiv spårning
Batteritid
Möjlighet till geofence (ner till)
Vattentät*

15 sek.*
40-60 timmar
20 meter
IP67*

Spårning via användarvänlig app på telefon, dator eller surfplatta

Ja

Möjlighet till tvåvägssamtal

Ja

Laddare och sladd för laddning ingår

Ja

SE OM ENHETEN ÄR PÅSLAGEN

SÅ HÄR LADDAR DU ENHETEN

SÅ HÄR RINGER DU FRÅN EVI

Om de små lysdioderna ovanför

Enheten placeras i laddaren så som visas

SOS-knappen hålls intryckt i cirka 3 se-

SOS-knappen blinkar blått och grönt är

på bilden. När enheten har varit på ladd-

kunder, därefter vibrerar enheten och

enheten påslagen. När batteriet är svagt

ning i cirka 10 minuter slås den på auto-

SOS-knappen pulserar. Samtalet kan

blinkar den lilla röda lysdioden snabbt.

matiskt. Du kan se att enheten laddas när

kan endast avslutas av mottagaren.

SOS-knappen pulserar rött.

SÅ HÄR STARTAR DU PÅ ENHETEN
Enheten startas genom att man håller
den övre knappen på sidan intryckt i cirka en sekund. Om den inte lyser kan det
bero på att den saknar ström.

När SOS-knappen slocknar och den lilla
lysdioden precis ovanför SOS-knappen lyser konstant rött är enheten fullt laddad.
En full laddning tar 3 timmar. Efter en
timme är batteriet laddat till cirka 90 %

* Du kan ta Evi in i duschen eller rengöra/tvätta den i ljummet vatten. Skulle du råka stoppa in enheten i tvättmaskinen

* Vi uppdaterar kontinuerligt egenskaper, nya funktioner och guider på vår webbplats. Därför rekommenderar vi att du tittar på www.stellacare.dk/vejledninger, för mer information.

eller tappa enheten i toaletten så tål EVI vanligtvis detta också.

Vissa funktioner måste aktiveras innan du beställer. Kontakta Stella Care för att få veta mer om våra olika alternativ.

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET
Det enda du behöver är en GPS-enhet och vår app.
GPS-enheten bärs av personen med demens.
Appen används av vårdpersonal eller anhöriga.
VAD GÖR DU OM PERSONEN INTE HAR KOMMIT
TILLBAKA HEM?
I appen finns det en knapp som heter ”Hitta GPS”. Om
du trycker på den visas personens position på en karta.
Personens position uppdateras automatiskt ca var 15:e
sekund om du söker efter personen.
HUR TAR DU EMOT INFORMATION
OM ENHETEN?
För att göra det enkelt för dig som anhörig eller
vårdgivare ger appen dig möjlighet att se viktig information om GPS:en.
Du kan t.ex. se batterinivå och om GPS:en är
på eller av.
Du kan få larm genom appen om personen är
utanför geofence-området.

TRE SAKER DU BEHÖVER
VETA NÄR DU VÄLJER
SAMARBETSPARTNER
HUR LÄNGE KAN DU VÄNTA INNAN DU FÅR EN NY POSITION?
Ju längre tid det går innan du får en ny position, desto längre tid tar det innan
du vet var personen är. Hos oss tar det bara några sekunder mellan varje ny
position när man söker en person. Det gör det eftersom varje sekund är
viktig när en person med demenssjukdom har försvunnit.
VARFÖR ÄR DET SKILLNAD PÅ PRODUKTERNAS BATTERITID?
Strömförbrukningen beror i första hand på hur ofta du vill ta emot
positioner från enheten. Få positioner ger längre batteritid, men större
risk att personen kommer långt bort utan att någon märker det.
GPS-ENHETER SOM ÄR VÄRDIGA ATT BÄRA FÖR DEN DEMENSDRABBADE
Våra produkter finns i många olika utföranden, till exempel som armbandsur
eller som en liten dosa. Produkterna är alla diskreta och värdiga att bära för
den demenssjuke.

		
		

LADDA NER VÅR APP
”CARE TRACKER”

När du är inloggad i appen kan du se en översikt över alla dina anslutna GPS-enheter.

GPS-enheten befinner sig utanför geofence. Anges med
larmsymbol och texten ”Utanför geofence”.

Den här GPS-enheten har lågt batteri och måste laddas.
Det indikeras med en varningssymbol och texten
”Lågt batteri”.
En grå ikon indikerar att GPS-enheten är avstängd eller
saknar uppkoppling. Kontrollera att GPS:en har ström och
att den är påslagen.

Statusen för den här GPS-enheten är normal. Det är inget
som användaren måste vara uppmärksam på.

KOM IGÅNG
MED APP’EN
När du har valt en GPS-enhet från listan har du följande alternativ.

En karta öppnas och du kan nu se GPS-enhetens position.

Ett samtal görs till GPS-enheten, som lyfter luren själv efter att
den har ringt en eller två gånger. Därefter kan man prata.

Här kan du ändra namnet på den person som bär GPSenheten.

HITTA GPS
När du har tryckt på ”Hitta GPS” visas en karta.
Den rosa pilen visar GPS-spårarens position
och tiden ovan anger när positionen skickades.
Den närmaste adressen visas överst.
Den blå pricken visar din egen position. För att
ta bort eller visa den blå pricken, trycker du på
på symbolen i det övre högra hörnet.
Vill du växla mellan original- eller satellitkarta,
trycker du på knappen i det nedre högra hörnet. För att visa en rutt från dig till
GPS:en, trycker du på pilen längst ner i
vänstra hörnet.
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Vi designar och utvecklar system som skapar trygghet och frihet
för personer med demens, vårdpersonal och anhöriga.
Vår mission är att vara de bästa i världen på att lokalisera
saknade personer.
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